
                                                2011 Rali-Túra 1. Közlemény  

                             

                                                 
                                                      
 

- 2011 január 10.-ig kiadásra kerül az RTE Nevezıi körlevele. 

 

 Licenc kiváltási lehetıségek:- 

 

  - Licenc beadási határidı :  

   
- 2011 január 10-tıl  –  2011 február 14-ig 

 
                               - Lehetıség van határidın túli licenc váltásra is.  
-A 2010-ben licenc igényt beadó versenyzık esetén 50% pótdíj ellenében,  
- Amely versenyzık licenc igényt nem adtak be, 2010-ben az İ esetükben évad közben is 
pótdíj mentesen váltható ki a licenc. 
- A 2011 február 14.-e után beadott licenc igények esetében, az adott versenyzı adott 
versenye elıtt legalább 2 héttel minden dokumentációnak (lic. Sportorvosi stb…) be kell 
érkeznie, és a feladást követı 5. munkanapon, telefonon kell érdeklıdni a beadott 
dokumentációk hiánytalan megérkezésérıl, majd sms visszajelzést kell kérni.   
 
   - A verseny helyszínén, idıpontjában, licenc igény nem fogadható el!  

   - Csak a hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott igények kerülnek feldolgozásra. 

   
 -  Kérem az egyesületeket, hogy a honlapunkról töltsék le az igénylı lapokat és      

     számítógéppel töltsék ki azokat, ez érvényes a versenynevezési lapokra is.     

   -  Amennyiben kézzel töltik ki, csak nyomtatott betővel olvashatóan kitöltött lapokat   

     fogadunk el.                                                                                         

                                                                                   www.rte.hu/nyomtatványok 

 
 - A sportorvosi vizsgálatok rendje szigorodott, ezért kérek minden versenyzıt, hogy 

idıben indítsa el, sportorvosi vizsgálatát. 

  

 – Licenc és Nevezési díjjak:- 

   
   ( RTE. részére ) 
  SE.–i (Nevezıi) részvételi díj :       - 10.000 Ft. /év.                  
  Vezetıi részvételi ( licenc ) díj :      - 10.000 Ft. /év 
  Navigátori részvételi ( licenc ) díj :  - 6.000 Ft. /év. 
    
  Egyszeri licenc díj:- vezetınek:- 6.000ft / navigátornak:- 4.000ft                                                     
  
  2011 évben, az éves csapatnevezési díj:- 0ft ,  
      -( Éves nevezési lap nincs, elég a versenyeken beadott versenyenkénti csapatnevezés) 
  
 

 

 

 



- Versenyenkénti, Nevezési, biztosítási díj : 

  

  -( Az adott verseny rendezıjének címére, / versenykiírások alapján / ) 
  
   - Versenyzıi liga díj /fı:   - 8,00 Ft. /év.- ( a versenyzı elsı versenyén, az  adminisztratív   

                                                                          átvételen, a  liga vezetıjének kell befizetni.) 

 
 - Versenyenkénti maximális nevezési díj : -37.000 Ft. /autó/ verseny.    
 
- Azon RTE versenyeken ahol min. 3gyorsasági szakasz  kerül tervezésre és lebonyolításra, 
(Kiemelt versenyek) ott a maximális nevezési díj : - késıbb kerül megadásra. 
   
( amely magában foglalja az itinert, és 1 db. Szerviz kártya díját is ) 
 
- Csapat nevezési díj:- 4.000ft/csapat/verseny 
 
- Versenyenkénti kiegészítı felelısség és versenyzıi alap balesetbiztosítási díj : 
                                                    - 8.000 Ft. /autó/verseny.   
 
 
  – Licencek, Nevezések és azok  díjainak feladási címe:- 

 
- Licencek és díjainak feladási címe:- 
 
- Licenc igények beadása: 

-  A Sportegyesületeknek : Nevezıi licenc igénylı lap 
      
- Versenyzıknek : Autóversenyzıi licenc igénylı lap, Sportorvosi lap, 2db. Fénykép,    
            hátoldalán a versenyzı nevével és vércsoportjával, amennyiben az elmúlt 5 évben nem 
volt rali licence, akkor versenyzıi múlt igazolás / Verseny igazolás /.     
 
 - Kérem a sportegyesületeket, hogy a nevezıi licencigénylı lappal együtt a tagjaik összes 

licencigénylését is adják fel, egyben az egész egyesületi tagság dokumentációit. 

 
RTE által kiadott részvételi / licencigénylı /lapokon, (rte.hu)                                
  ( feladás kelte )                                   
 
 Feladási cím : - RTE. 5401 Mezıtúr Pf. 68. 
  
  - A Részvételi díjakat a Rali-Túra Egyesület bankszámlaszámára kell átutalni. 
  RTE. bankszámlaszáma: - Mezıtúr OTP. 11745097-20007906.  
    
 - Átutalni csak a sportegyesületeknek, ( a nevezıi és a versenyzıi licenc díjakat, egyben) 
azok számlaszámáról (SE) lehet, azon versenyzık, akik magánszemélyként küldik, a licenc 
díjat kérem azt rózsaszín csekken a RTE 5401 Mezıtúr Pf.-68 címre küldjék. 
                                                           
 
 
 

  



 
 

           - Ideiglenes versenynaptár: 

 
 A végleges versenynaptárt, várhatóan február hónapban tudjuk közzé tenni.  

2011. 

         -  Eger        

         - Ózd 

         - Bükfürdı 

        - Veszprém 

        - Szendrı 

        - Tatabánya 

       - Vác 

       - Esztergom 

 - Minden rendezvényünket  1x szorzóval értékeljük.                      

 
- Kérem, hogy minden SE és versenyzı az igénylı lapokon tüntesse fel e-mail címét 

- 2011 es évadban, a RTE. és rendezıi, minden dokumentációt, információt, körleveleket, 
versenykiírásokat, eredménylistákat stb..,a honlapon közölnek.  
 
 
                        Sikerekben gazdag új évet kívánok! 
                                                                                  Sporttársi üdvözlettel : Mészáros Iván 
                                                                                                                         Sk.  RTE. Elnöke 
 
 
 R.-tel:- 06/20-916-14-06.                                                                
Cím:- 5401 Mezıtúr, Pf:-68. /RTE./   
Honlap:-  www.rte.hu 
                                                                                                 Mezıtúr, 2011. január 4. 


